Správa o darcovských aktivitách Nadačného fondu
Johnson Controls v roku 2019
Darca: Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis
Reportované programy:
• JCI pre mladých 2019
• JCI Priama podpora 2019
• Johnson Controls Cares 2018/2019
Report pokrýva: 25 realizovaných projektov
Dátum vytvorenia správy: 21.01.2020
Tel: 02/5710 8117
Vypracovala: Daniela Kellerová

Popis
Nadačný fond funguje od roku 2009 a podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mladých ľudí, sociálnu
podporu a zamestnanecké programy v oblasti dobrovoľníctva a podpory sociálne a zdravotne znevýhodnených blízkych
zamestnancov firmy.

Prehľad programov a čerpania
Program
JCI pre mladých 2019
JCI Priama podpora 2019
Johnson Controls Cares
2018/2019
Spolu
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Celkový rozpočet
11%

17%

72%

Projekty podporené z asignácie

Projekty podporené z daru
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Správa fondu

Úspešnosť %

Celkový sumár
VSTUPY
Peňažná
hodnota

VYSTUPY
NAVÝŠENIE

BENEFITY PRE KOMUNITU

BENEFITY PRE BIZNIS
Mediálnych výstupov s uvedením donora: 5

25 065,51 €

70 220,21 €

Nepriama pomoc ľuďom: 2693

Zaangažovaných zamestnancov: 606 1

Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 350

Napĺňanie cieľov zodpovedného podnikania: 12x

Súvisiacich aktivít: 664

Zlepšenie dobrého mena firmy (v komunite, na

Integrácia do spoločnosti: 5x

verejnosti, medzi zákazníkmi...): 12x

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu: 5x

Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá podporuje takéto

Zlepšenie zdravotného stavu: 4x

iniciatívy: 10x

Zvýšenie tolerancie: 4x

Podpora hodnôt, etiky a konštruktívnej atmosféry vo
firme: 7x

NA ČO PRISPIEVAME?
Vzdelávanie & mladí ľudia 37,82 % • 9 480,76 €
Zdravie 32,33 % • 8 104,00 €
Životné prostredie 25,86 % • 6 480,76 €
Ekonomický rozvoj 3,99 % • 1 000,00 €

KOHO PODPORUJEMEE?
Dobrovoľníci 51,08 % • 12 803,50 €
Ľudia zdravotne/mentálne znevýhodnení 24,10 % • 6 041,00 €
Sociálne znevýhodnení 9,97 % • 2 500,00 €
Deti a mládež 9,13 % • 2 289,50 €
Rodina 3,40 % • 852,50 €
Ľudia bez domova 1,15 % • 289,50 €
Lídri 1,15 % • 289,50 €
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Počet je odvodený od počtu dobrovoľníkov na Naše mesto 2019.
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Prijímatelia podpory
JCI pre mladých 2019 (14 projektov)
Číslo

JCM19_01

JCM19_02

JCM19_03

Prijímateľ

Archa, n. o.

OZ EDU Odborárska

Občianske združenie
Úsmev na tvári

Projekt

Poviem ti to rukami

Aktívne,
zmysluplne, múdro

Pohľad do
budúcnosti

Vstupy
spolu

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Navýšenie
spolu

Nezisková organizácia Archa
zrealizovala cielený program pre
mladých ľudí s mentálnym a
telesným postihnutím,
Downovým syndrómom,
700,00 €
autizmom na rozvoj spolupráce,
rešpektu a zvládania
nežiadúceho a agresívneho
správania. Celkovo realizovala
33 stretnutí.
Reflektovali sa potreby
marginalizovanej rómskej
1 792,50 € komunity v Košiciach
prostredníctvom neformálneho
vzdelávania.

1 535,20 €

JCM19_04

Autis

Hipoterapia ako
spôsob liečenia
autistických detí

0,00 €

1 500,00 €

JCM19_05

Občianske združenie
MAGIKOS

Vzdelávaním k
úspechu

0,00 €

1 000,00 €

JCM19_06

SRRZ-RZ pri Materskej
škole

Spoločne v škôlke aj
popoludní

0,00 €

1 000,00 €

Kukučky

Prázdniny mimo
detský domov

Zaujímam sa

Naštartujme
podtatranský
Recyklátor

JCM19_07

JCM19_08

0,00 €

0,00 €
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Prínos pre komunitu

1 650,00 €

1 775,00 €

Občianske združenie Úsmev na
tvári zrealizovalo exkurziu do
hlavného mesta pre 6 osôb s
mentálnym postihnutím, ktorí
mali možnosť spoznať počas
tohto výletu dospelých ľudí s
mentálnym postihnutím,
ktorým sa úspešne podarilo
zaradiť v pracovnom procese.
Organizácia Autis zabezpečila
hipoterapiu pre 32 detí s
autizmom dva krát do týždňa v
priebehu 5 mesiacov. Takto
prispela k ich dobrému a
prospešnému rozvoju a
pomohla ich rodinám.
Občianske združenie MAGIKOS
si vyškolilo 3 odborných
pracovníkov pracujúcich v téme
Bazálna stimulácia, Handle pre
skvalitňovanie ich každodennej
práce s jednotlivcami s
postihnutím.
45 detí za mesiac sa v MŠ
zúčastnilo 4 aktivít. Pri
spoločných aktivitách prijali
medzi seba bez predsudkov aj
detí z menej podnetného
prostredia.
Organizácia Kukučky vďaka
grantu poskytlo 13 deťom z
detského domova stráviť spolu
16 týždňov v 9tich
dobrovoľníckych rodinách v
Bratislave alebo na výletoch po
Slovensku.
Organizácia Zaujímam vďaka
projektu rozbehla kreatívne
recyklovanie v regióne
východných Tatier. Organizácia
zrealizovala viac než 45
vzdelávacích podujatí v regióne.

Prínos pre biznis
Vďaka podpore
projektu si firma zlepší
dôveryhodnosť v
očiach stakeholderov
z napĺňania cieľov
zodpovedného
podnikania.
Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
neformálneho
vzdelávania rómskej
komunity.

Vďaka podpore
projektu si firma zlepší
dobré meno v danej
komunite.

Vďaka podpore
projektu si firma zlepší
dôveryhodnosť v
očiach stakeholderov
z napĺňania cieľov
zodpovedného
podnikania.

Vďaka podpore
projektu v MŠ si firma
zlepší dobré meno v
danej komunite.

Vďaka podpore
projektu si firma zlepší
dobré meno v danej
komunite.

Vďaka podpore
projektu si firma zlepší
dôveryhodnosť v
očiach stakeholderov.

JCM19_09

JCM19_10

JCM19_11

"Nie sme sami"

Združenie mladých
Rómov

Indícia n.o.

3.Letná tvorivá
dielňa

Aktívne leto

Emil v rómskej
školičke

Cesta von

Projekt Omama lepšia budúcnosť
pre deti z
vylúčených komunít

JCM19_13

Nadácia DEDO

Výpravy za
poznaním a hrou
alebo "Nech sa nám
netúlajú!"

JCM19_14

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev ako
dar

JCM19_12

Letom svetom

Spolu

0,00 €

Organizácia "Nie sme sami"
zrealizovala 3. ročník letnej
tvorivej dielne, počas ktorej
prebehlo 20 stretnutí s
1 500,00 €
tematikou zameranou na tvorbu
a kreativitu. Celkovo 40 deťom
bolo poskytnuté zmysluplné
trávenie voľného času.

0,00 €

Vďaka grantu mohlo Združenie
mladých Rómov zorganizovať
1 440,00 € Aktívne leto pre 30 detí a 10
rodičov, na 8 voľnočasových
aktivít a 2 prednášky.

0,00 €

Indícia n.o. implementovali na
50 rómskych škôl krúžok
Informatika s Emilom, čo malo
1 753,00 €
veľmi pozitívny vplyv na deti a
učiteľov a priebeh výučby
informatiky.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Vďaka omame a jej mentorke
má možnosť 140 detí z
vylúčených komunít a ich
rodičov dostať lekciu týždenne s
2 000,00 €
v jemnej a hrubej motorike,
posilňujú sa tak rodičovské
zručnosti, ktoré napomáhajú k
budovaniu citovej väzby detí.
20 detí za 2 mesiace - júl a
august 2019 (letné prázdniny)
mohlo vďaka finančnej podpore
a v spolupráci s DORKA, n.o. a
2 000,00 € dobrovoľníkmi formou denného
tábora počas letných prázdnin
umožnili deťom a mládeži z
tohto zariadenia zažiť
poznávacie výlety.
Vďaka podpore sa 33 mladých
počas dvoch 6 dňových táborov
mohlo zúčastniť projektu Letom
2 000,00 € Svetom, ktorú organizovala
Spoločnosť priateľov detí z
detských domovov Úsmev ako
dar.

Vďaka podpore
projektu si firma zlepší
dobré meno v danej
komunite

Vďaka podpore
projektu si firma zlepší
dôveryhodnosť v
očiach stakeholderov
z napĺňania cieľov
zodpovedného
podnikania.
Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
neformálneho
vzdelávania rómskej
komunity.
Vďaka podpore
projektu Cesta von si
firma zlepší dobré
meno a zvýši hrdosť
medzi
zamestnancami.

Vďaka podpore
projektu si firma zlepší
dobré meno a zvýši
hrdosť medzi
zamestnancami.

Vďaka podpore
projektu si firma zlepší
dobré meno a zvýši
hrdosť medzi
zamestnancami.

21 645,70 €

JCI Priama podpora 2019 (6 projektov)
Číslo

JC19_01

Prijímateľ

Nadácia pre deti
Slovenska

Projekt

Vstupy spolu

Život mladých pod
kontrolou

0,00 €
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Navýšenie
spolu

Prínos pre komunitu

Projekt Život mladých
pod kontrolou Nadácie
pre deti Slovenska
pomohol deťom a
mladým dospelým v 10
Centrách pre deti a
38 000,00 €
rodinu a v 5 školách pre
deti so zdravotným
znevýhodnením
pripraviť sa na štart do
života pochopením
základných pravidiel.

Prínos pre biznis

Vďaka projektu mali
zamestnanci firmy
netradičnú skúsenosť
a posilnili ich hrdosť
na firmu.

JC19_02

Wings for Human

Výpomoc so srdcom

NPA_JC19_01

Nadácia Pontis

Admin fee dar

NPA_JC19_02

Nadácia Pontis

Admin z 2% 18/19

NPI_JC19_01

NPI_JC19_02

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis

Naše Mesto 2019

Giving Tuesday 2019

Spolu

2 000,00 €

Vďaka projektu
Výpomoc so srdcom si
14 študentov učilištia,
kde študujú žiaci s
intelektuálnym
znevýhodnením dostali
0,00 €
vďaka zapojeniu
zamestnancov firmy
možnosť prakticky si
vyskúšať profesie v
externom prostredí
firmy.

Vďaka zapojeniu v
projekte mali JCI
pracovníci mali
netradičnú skúsenosť
a rozšírili si obzor.

4 000,00 €

Vďaka pracovníkom
Nadácie Pontis bola
0,00 €
podporená firemná
filantropia.

Vďaka pracovníkom
Nadácie Pontis bola
podporená firemná
filantropia.

Vďaka pracovníkom
Nadácie Pontis bola
podporená firemná
filantropia.

Vďaka pracovníkom
Nadácie Pontis bola
podporená firemná
filantropia.

0,00 €

7 022,02 €

11 514,00 €

Vďaka pracovníkom
Nadácie Pontis bola
podporená organizácia
firemného
dobrovoľníctva a
podporí sa tak ochrana
0,00 €
životného prostredia,
zvýši sa dôvera v
komunite a podporí sa
prepájanie ľudí z firiem
a klientov neziskových
organizácií.

Vďaka podpore si
firma zlepší dobré
meno v spoločnosti a
posilní hrdosť na firmu
medzi
zamestnancami, a
podporí ich radosť zo
spolupráce na
verejnoprospešnej
aktivite.

1 447,51 €

Vďaka podpore Giving
Tuesday sa zvýši počet
dobrovoľníkov a
3 552,49 €
zapojenie do
charitatívnych aktivít v
rámci dňa darovania.

Vďaka podpore Giving
Tuesday sa zvýši počet
dobrovoľníkov a
zapojenie
zamestnancov firmy
do charitatívnych
aktivít v rámci dňa
darovania.

18 961,51 €

48 574,51 €

Johnson Controls Cares 2018/2019 (5 projektov)
Číslo

Prijímateľ

Projekt

JCZGP18_03

Vladimir K.

Hope4us

JCZGP18_04

Janka Š.

Liečba pre Janku

Vstupy spolu

Navýšenie
spolu

Prínos pre komunitu

3 000,00 €

Zlepšenie zdravotného
stavu syna
0,00 €
zamestnanca, podpora
rodiny v ťažkej situácii.

705,00 €

Zlepšenie zdravotného
0,00 € stavu rodiny
zamestnanca.
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Prínos pre biznis
Podpora zlepšenia
zdravotného stavu
rodinného príslušníka
zamestnanca zlepší
hrdosť na firmu a
atraktívnosť v očiach
nových.
Podpora zlepšenia
zdravotného stavu
rodinného príslušníka
zamestnanca zlepší
hrdosť na firmu
a atraktívnosť.

JCZGP18_05

JCZGP18_06

JCZGP19_01

Spolu

Giovanni C.

Eva S.

Ivan G.

Rehabilitation for
Giovanni

Zdravá životospráva
pri bezlaktózovej
diéte a osteoporóze

Rehabilitácie

1 500,00 €

Vďaka podpore sa
0,00 € zlepšil zdravotný stav
zamestnanca.

500,00 €

Matka zamestnankyne
JCI podporu využila na
nákup bezlaktózových
0,00 € produktov a na nákup
liekov a vitamínových
doplnkov pri liečbe
osteoporózy.

399,00 €

Vďaka podpore sa
0,00 € zamestnancovi zlepšil
zdravotný stav.

6 104,00 €
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0,00 €

Vďaka podpore si
firma zlepší dobré
meno v spoločnosti a
posilní hrdosť na firmu
medzi
zamestnancami.
Vďaka programu JCI
Cares a podpore rodín
zamestnancov v
nepriaznivých
zdravotných
situáciách sa zlepšuje
dôvera a hrdosť
zamestnancov.
Vďaka podpore si
firma zníži fluktuáciu,
zväčší atraktívnosť pre
nových
zamestnancov.

Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov
JCI pre mladých 2019 (14 projektov)
JCM19_01, Archa, n. o.
Poviem ti to rukami, Výška podpory: 700,00 €
Klienti sa naučili čiastočne zvládať svoje nežiadúce, agresívne správanie. Učili sa spolupracovať, rešpektovať jeden druhého. Vznikli nové
priateľstvá. Vďaka šikovným vareškám sa naučili pripraviť si jednoduché jedlá, pracovať s el. spotrebičmi. Naučili sa sadiť kvety a bylinky, starať sa
o ne, polievať ich, sušiť. Vytvorili si voňavé bylinkové vrecúška, venčeky do izieb a rôzne iné ozdoby. V "Čajovni u dobrých ľudí", ako sme si ju
nazvali, sa učili variť čaj a prestierať, teda aj estetickému prostrediu. Čítali sme si všetci spoločne knihy o bylinárstve. Všetky terapie a aktivity boli
realizované zážitkovou formou.
JCM19_02, OZ EDU Odborárska
Aktívne, zmysluplne, múdro, Výška podpory: 1 792,50 €
Realizáciou projektu sme reflektovali na potreby marginalizovanej rómskej komunity z troch vylúčených lokalít v Košiciach. Komunita je ohrozená
množstvom negatívnych javov sprevádzajúcich generačnú chudobu. Pretože sídlo OZ - Spojená škola je komunitou vnímaná ako prirodzené
komunitné centrum ktoré rodičia akceptujú, realizovali sme pravidelné aktivity mimo formálneho vzdelávania (tanečné workshopy, tvorivé dielne,
výlet). Zároveň sme sa zamerali na rozvoj našej organizácie. Realizovali sme 2 stretnutia tréningu zameraného na koučovací prístup ako metódu
práce s mládežou a 1 stretnutie tímovej supervízie, čím sme posilnili know - how organizácie pri práci s deťmi a mládežou.
JCM19_03, Občianske združenie Úsmev na tvári
Pohľad do budúcnosti, Výška podpory: 1 535,20 €
V rámci projektu "Pohľad do budúcnosti" bola zrealizovaná exkurzia do hlavného mesta Bratislavy pre 6 osôb s mentálnym postihnutím od 14 do
20 rokov. Účastníci exkurzie v Bratislave spoznali dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí sa uplatňujú v pracovnom procese (zamestnanci
BIVIO). Tiež získali nových kamarátov, ktorí samostatne žijú v Zariadení podporovaného bývania KAMPINO. V rámci exkurzie po meste Bratislava
spoznali mestskú časť Staré mesto, navštívili Bratislavský hrad a Prírodovedné múzeum. Získali skúsenosti s cestovaním vlakom a mestskou
hromadnou dopravou a absolvovali filmové predstavenie. Po exkurzii od prezentovali získané skúsenosti a dojmy svojim rovesníkom v Detve.
JCM19_04, Autis
Hipoterapia ako spôsob liečenia autistických detí, Výška podpory: 1 500,00 €
HIPOTERAPIA je metóda, pri ktorej sa využíva pôsobenie koňa a jeho kroku s cieľom liečiť. Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť
rehabilitácie, psychológie a resocializácie. Hipoterapia priniesla autistickým deťom veľa radosti, poznania, uvoľnenia napätia a stresu. 32 detí s
autizmom navštívilo hipoterapiu dva krát do týždňa na dve hodiny po dobu 5 mesiacov. Do projektu boli zapojení mladí ľudia - dobrovoľníci z
Trenčianskeho kraja, ktorí boli pri hipoterapii asistovať terapeutovi a boli aktívnymi členmi realizačného tímu.
JCM19_05, Občianske združenie MAGIKOS
Vzdelávaním k úspechu, Výška podpory: 1 000,00 €
Finančné prostriedky sme použili na vzdelávanie odborníkov pracujúcich s jednotlivcami s postihnutím. Počas projektu sme sa zúčastnili
vzdelávaní, absolvovaním ktorých sme získali kompetencie v používaní nových, vedecky overených konceptov s preukázateľnými výsledkami pri
práci s postihnutými jednotlivcami (Bazálna stimulácia, HANDLE). Ich zakomponovaním do každodennej práce s jednotlivcami s postihnutím,
skvalitňujeme a inovujeme každodennú prácu s postihnutými jednotlivcami. Vzdelávanie Snoezelen sa nerealizovalo a preto sme naplánované
finančné prostriedky použili na ubytovanie účastníka vzdelávania.
JCM19_06, SRRZ-RZ pri Materskej škole
Spoločne v škôlke aj popoludní, Výška podpory: 1 000,00 €
Počas realizácie projektu sa zlepšilo ovládanie materinského jazyka, napr. v aktivitách prepojených s praxou napr. divadielko, súťaže, hudobnopohybové hry. Detí pri spoločných aktivitách prijali medzi seba bez predsudkov aj detí z menej podnetného prostredia. Tým, že im bolo
umožnené vyniknúť v oblasti ktorú zvládnu napr. manuálne zručnosti pri práci v záhrade zvýšilo sa ich sebavedomie a pocit istoty. Vyvárali sa
priateľstva detí, alebo aspoň sa začali rodičia z rôznych sociálnych skupín rešpektovať a vzájomne pochopiť. Udelený grant nám poskytol
materiálne možnosť zrealizovať aktivity, ktoré prispeli k zmysluplne tráveniu času.
JCM19_07, Kukučky
Prázdniny mimo detský domov, Výška podpory: 1 650,00 €
Vďaka grantu Johnson Controls mohlo 13 detí z detského domova stráviť spolu 16 týždňov v 9tich dobrovoľníckych rodinách v Bratislave alebo na
výletoch po Slovensku. Sedem detí navštevovalo aj denné tábory, kým boli dobrovoľníci v práci. Namiesto stereotypu detského domova, kde
počas prázdnin nemajú žiadny program, mohli stráviť príjemné rodinné chvíle a odniesť si kopec zážitkov. Veľmi Vám za túto možnosť ďakujeme.
JCM19_08, Zaujímam sa
Naštartujme podtatranský Recyklátor, Výška podpory: 1 775,00 €
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Projekt Naštartujme podtatranský recyklátor mal slúžiť na nakopnutie projektov kreatívnej recyklácie pod Tatrami. Hoci sme s projektom pracovali
na viacerých miestach na Slovensku, tento projekt bol jeden z dôvodov, prečo sa znova zamerať na Poprad. Začali sme vďaka nemu sústreďovať
naše aktivity v okolí Popradu a zároveň prezentovať Poprad ako miesto, odkiaľ projekt vychádza. Z projektu sme hradili najmä prototypové
fungovanie opakujúcich sa aktivít ako aj pilotné "miniprojekty" či materiálne zabezpečenie priestoru, ktorého komunita vďaka jasnejšiemu cieľu kreatívnej recyklácii - znásobila počet svojich účastníkov.
JCM19_09, "Nie sme sami"
3.Letná tvorivá dielňa, Výška podpory: 1 500,00 €
Po úspechu úvodného 1.a2.ročníka Letnej tvorivej dielne sme sa rozhodli pokračovať aj tento rok v tejto aktivite, keďže sme čoraz viac
požiadaviek dostávali, aby sme zaviedli voľno časový program pre detí a mladých ľudí. Deti sa túlajú po uliciach, cez letné prázdniny ich nikto
nezamestná, v mnohých prípadoch sa o nich nikto nestará. Týmto našim projektom sme umožnili deťom aj zo sociálne znevýhodneného
prostredia zažiť tvorivé chvíle, čím sme prispeli k zachovaniu kultúrneho dedičstva, poskytli sme vhodnú alternatívu na strávenie voľného času,
nenásilným spôsobom šírili myšlienku tolerancie. Projekt budeme realizovať pomocou dobrovoľníckej práce s výnimkou odborných alebo inak
náročných prác.
JCM19_10, Združenie mladých Rómov
Aktívne leto, Výška podpory: 1 440,00 €
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie rodinných väzieb, sociálnych vzťahov medzi členmi komunity, ale aj vzájomnej integrácie obyvateľov obce
Valaská a okolie. Podpora a rozvoj kultúrnej identity, individuálnych zručnosti a schopnosti človeka, ktoré môžu viesť k zníženiu dysfunkcie
rodičovských zručnosti a sociálno-patologických javov.
Krátkodobými cieľmi vytvára voľnočasové, vzdelávacie a záujmové aktivity na rozvoj osobnosti jednotlivcov a rodín. Záujem o spoznávanie vlastnej
kultúrnej identity. Zlepší vzájomné sociálne vzťahy obyvateľov.
Dlhodobým cieľom je prevencia vzniku sociálno-patologických javov -častý výskyt v lokalite prostredníctvom aktívneho využívania voľného času.
JCM19_11, Indícia n.o.
Emil v rómskej školičke, Výška podpory: 1 753,00 €
Realizáciou sme si potvrdili, že výučba programovania s Emilom mala na rómskej školičke v Jurskom veľmi dobrú odozvu a že má zmysel realizovať
tento projekt vo väčšom. Preto v rámci Nórskych fondov chceme urobiť projekt na 25 - 30 školách, kde prevažujú rómske deti zo sociálne
slabšieho prostredia. Jedinou cestou, ako pomôcť tejto komunite je vzdelanie. Z projektu sme urobili aj profesionálne video v slovenskom jazyku i
z anglickými titulkami, ktoré najlepšie vystihuje jeho priebeh a pozitívny ohlas medzi účastníkmi. Link:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=CPXkJZqJ-r4
JCM19_12, Cesta von
Projekt Omama - lepšia budúcnosť pre deti z vylúčených komunít, Výška podpory: 2 000,00 €
Projekt Omama sa v júli podarilo rozšíriť do 5 nových komunít - Chminianskych Jakubovian, Keceroviec (časť Kostoľany), Rokycian, Sirka a Moldavy
nad Bodvou. Vyškolili a zamestnali sme 5 nových omám, ktoré pracujú s deťmi vo veku 0-3 roky na týždennej báze. Spolu máme v programe 170
detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú stimulačných aktivít na podporu zdravého psychomotorického vývinu. Okrem individuálnych lekcií sme
posilňovali rodičovské zručnosti na rodičovských kluboch raz mesačne, ktoré boli venované stimulácii detí z vylúčených komunít v domácom
prostredí. Zamestnaním 2 asistentiek v MŠ sa podarilo zvýšiť návštevnosť detí o 30%. Tento model chceme postupne rozšíriť aj do ďalších komunít
JCM19_13, Nadácia DEDO
Výpravy za poznaním a hrou alebo "Nech sa nám netúlajú!", Výška podpory: 2 000,00 €
Vďaka finančnej podpore sme v spolupráci s DORKA, n.o. a dobrovoľníkmi formou denného tábora počas letných prázdnin umožnili deťom a
mládeži z tohto zariadenia zažiť poznávacie výlety za športom, kultúrou a prírodnou krásou na východnom Slovensku. Nielenže sa nám podarilo
zmysluplne naplniť ich voľný čas, ale predovšetkým sme u nich zachytili zvýšenie záujmu o hru, prírodu a poznanie kultúrneho dedičstva regiónu, v
ktorom žijú. Vďaka čomu omnoho viac začali cítiť, že sú súčasťou tejto spoločnosti, pretože im bolo umožnené zažiť to, čo je možno pre iných ich
rovesníkov úplne prirodzené – prijatie, dôvera, podpora, pochvala, uznanie, povzbudenie, zábava, radosť zo života a zážitkové učenie.
JCM19_14, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Letom svetom, Výška podpory: 2 000,00 €
Vďaka projektu sa nám podarilo zorganizovať dva letné tábory pre 33 mladých z centier pre deti a rodiny, počas ktorých si mladí mohli vyskúšať v
praxi svoje vedomosti a zručnosti napríklad na simulovanom pracovnom pohovore či na návšteve úradu práce sociálnych vecí a rodiny, a tak si
tieto svoje zručnosti zdokonaľovať. Získali reálnejšiu predstavu o tom, kde sa jednotlivé veci vybavujú a ako je potrebné postupovať. Výsledkom
projektu je tiež podpora prípravy na osamostatnenie prostredníctvom diskusie a besedy s ľuďmi, ktorí taktiež vyrastali v ústavnej starostlivosti.
Vďaka pobytom mladí trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne.
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JCI Priama podpora 2019 (6 projektov)
JC19_01, Nadácia pre deti Slovenska
Život mladých pod kontrolou, Výška podpory: 38 000,00 €
Projekt pomohol deťom a mladým dospelým v 10 Centrách pre deti a rodinu a v 5 školách pre deti so zdravotným znevýhodnením pripraviť sa na
štart do života pochopením základných pravidiel v oblasti financií. Pripravili sme viacdňové vzdelávacie workshopy pre pracovníkov z centier a škôl.
Pracovníci formou praktických a zážitkových aktivít aplikovali metodiku sociálno-finančnej gramotnosti. V projekte aktívne pracovali aj dobrovoľníci zo
spoločnosti Johnson Controls. Zapojili sa do vzdelávania a pracovali s deťmi aj počas letného tábora. Na záverečnom workshope pracovníci s deťmi z
centier a škôl prezentovali výsledky vzdelávania a spoločné aktivity s dobrovoľníkmi spoločnosti.
JC19_02, Wings for Human
Výpomoc so srdcom , Výška podpory: 2 000,00 €
Odborné učilištia, kde študujú žiaci s intelektuálnym znevýhodnením majú často problém nájsť im platenú odbornú prax mimo priestorov školy.
Projekt v spolupráci s Johnson Controls významne ovplyvnil ich prípravu na otvorený trh práce. 14 študentov v apríli a máji 2019 odpracovalo spolu
228 hodín v externom prostredí. Pod vedením odborných majstrov si vyskúšali napr. komunikáciu s reálnym zákazníkom, správanie sa v prostredí
zákazníka, cestovanie za prácou, prípravu pomôcok na prácu u zákazníka a pod. Projekt významne ovplyvnil aj záujem a motiváciu študentov
pracovať a zažili pocit, čo to je byť za svoju prácu aj odmenený. Financie boli použité na nákup materiálu, cestovné a odmenu za prácu.
NPA_JC19_01, Nadácia Pontis
Admin fee dar, Výška podpory: 4 000,00 €
NPA_JC19_02, Nadácia Pontis
Admin z 2% 18/19, Výška podpory: 7 022,02 €
NPI_JC19_01, Nadácia Pontis
Naše Mesto 2019, Výška podpory: 11 514,00 €
NPI_JC19_02, Nadácia Pontis
Giving Tuesday 2019, Výška podpory: 5 000,00 €

Johnson Controls Cares 2018/2019 (5 projektov)
JCZGP18_03, Vladimir K.
Hope4us, Výška podpory: 3 000,00 €
Zapojený zamestnanec: Vladimir K.
Syn išiel na terapiu do centra Adeli a na delfinoterapiu, ktorá mu výrazne zlepšila zdravotný stav.
JCZGP18_04, Janka Š.
Liečba pre Janku, Výška podpory: 705,00 €
Zapojený zamestnanec: Dávid Š.
Finančnú pomoc som využila na kúpeľnú liečbu, ktorá prispela veľkou mierou k zlepšeniu môjho zdravotného stavu, čoho dôkazom je aj záverečná
lekárska správa.
JCZGP18_05, Giovanni C.
Rehabilitation for Giovanni, Výška podpory: 1 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Nikol M.
Finančná podpora bola použitá ako súčasť platby za dvojtýždňový rehabilitačný pobyt v centre Adeli.
JCZGP18_06, Eva S.
Zdravá životospráva pri bezlaktózovej diéte a osteoporóze, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Eva S.
Podporu som využila na nákup bezlaktózových produktov a na nákup liekov a vitamínových doplnkov pri liečbe osteoporózy. Celkový zdravotný
stav v porovnaní s prechádzajúcim rokom je omnoho priaznivejší. Pri dodržaní diétneho režimu, nemám tráviace ťažkosti a vďaka dennej
konzumácie mliečnych výrobkov sa zlepšili aj výsledky po denzitometrickom vyšetrení v 09/2019.
JCZGP19_01, Ivan G.
Rehabilitácie, Výška podpory: 399,00 €
Zapojený zamestnanec: Ivan G.
I am seeking for financial aid for rehabilitation after leg fracture, since I am not able to find treatments paid out of health insurance. I will have to
pay for a private clinic, which will be challenging after being on sickness leave for several weeks.
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